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PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat, azi, 29 iunie 2020, cu ocazia şedintei Comisiei pentru agricultură, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism 
 La şedinţă sunt prezenţi ___membri  ai comisiei. 
 D –l Preşedinte al comisiei supune spre aprobare, 
 

 
ORDINEA DE ZI: 

 
 
1.Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea elaborării documentației 
aferente demolării imobilului din localitatea Feiurdeni, nr. 202, comuna Chinteni, judeţul Cluj, 
înscris în CF 59828, având nr.cadastral 59828 – C1, cu destinația casă familială cu regim de 
înălţime P, în suprafaţă de 119 mp, proprietatea Comunei Chinteni. 
 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea 

Chinteni, județul Cluj, UAT Chinteni având număr cadastral 70913, înscris în CF 70913 

Chinteni, în suprafață totală de 832 mp. 

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 
județul Cluj a cotei de ¼ parte din terenul situat pe teritoriul localității Chinteni, comuna 
Chinteni, județul Cluj, înscris în Cf nr. 50470 Chinteni, CF vechi 3062 Chinteni, cadastral vechi 
1516, cu nr. cadastral 50470 constând din teren categoria de folosință drum, în suprafață de 
596 mp, ca urmare a renunțării proprietarilor tabulari Pop Aurel Daniel și Pop Alina Simona. 
 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 
județul Cluj a cotei de 152/2474-a parte din imobilul teren intravilan în suprafață totală de 
1244 mp, situat pe teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, nr. 999999, județul Cluj, înscris în 
CF nr. 66932 Chinteni, cu nr. cadastral 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, 
ca urmare a renunțării proprietarilor proprietarilor tabulari Crișan Gabriel Tudor și Crișan-
Rusu Carmen Camelia.   

 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 
județul Cluj, a imobilului teren intravilan, în suprafață de 204 mp, situat pe teritoriul comunei 
Chinteni, sat Chinteni, județul Cluj, înscris în CF nr. 71914 Chinteni cu nr.cadastral 71914, 



categoria de folosință drum , tarla 37, parcela 106, ca urmare a renunțării proprietarilor 
tabulari Joldoș Ionuț Nicolae și Joldoș Raluca Liana. 
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